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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
2021 FÖR tbd30 AB
tbd30 AB (hädanefter ”tbd30” eller ”bolaget”) är ett svenskt
publikt aktiebolag med organisationsnummer 559309-8790.
Bolaget är ett så kallat Special Purpose Acquisition Company
(SPAC) som noterades på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021.
Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.
Målet med bolagsstyrningen är dels att säkerställa att bolaget
sköts på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt,
dels att tbd30 AB följer de regler som lagstiftare och reglerande myndigheter kräver.
Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.
BOLAGSSTYRNING INOM BOLAGET
tbd30 lyder under såväl externa som interna styrsystem. De
externa styrsystemen utgör ramarna för bolagsstyrningen. Till
dessa hör den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen,
Nasdaq Stockholms regelverk, andra relevanta lagar och
föreskrifter samt Svensk kod för bolagsstyrning. tbd30
följer och har under 2021 i den mån det är tillämpligt följt
bestämmelserna i koden.
De interna styrsystemen omfattar bland annat den av stämman
fastställda bolagsordningen (för fullständig bolagsordning
hänvisas till bolagets hemsida). Därtill har styrelsen antagit
styrande dokument som klargör ansvarsfördelningen varav
särskilt viktiga i detta sammanhang är:
• Arbetsordningen för styrelsen
• Instruktionen för den verkställande direktören
• Instruktionen för revisionsutskottet
• Instruktionen för ersättningsutskottet
• Attestordningen
• Corporate Governance Policy
AKTIEÄGARE
Antalet aktier uppgick per 31 juli 2021 till 10 500 000 och
aktiekapitalet uppgick till 2 625 000 SEK. Bolagets
aktier ger rätt till en röst per aktie. Vid årsbokslutet den 31 juli
hade bolaget drygt 1 000 aktieägare. De 10 största ägarna
representerade tillsammans 67,7 procent av totalt aktiekapital
vid denna tidpunkt. Läs mer om bolagets största aktieägare på
bolagets hemsida.
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är tbd30 högsta beslutande organ. tbd30:s
räkenskapsår löper från och med den 1 augusti till och med den
31 juli. Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen ske
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. På
årsstämman fattas bland annat beslut om fastställande av årets
balans- och resultaträkningar, vinstdisposition, val av styrelse
och revisor, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt
andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla
aktieägare som är registrerade i aktieboken sex bankdagar
före årsstämman och som inom föreskriven tid har anmält sitt
deltagande har rätt att delta på årsstämman, personligen eller
genom ombud, och rösta för sitt innehav.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid
årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid
årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet
ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till
styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast
får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor
före årsstämman). Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med
7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till
styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman
samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
BOLAGSTÄMMOR 2021
Bolaget är ett så kallat Special Purpose Acquisition Company
(SPAC) som noterades på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021.
Bolagets ordförande samt tre av dess medlemmar invaldes
vid extra stämma den 31 mars 2021. Antagande av bolagets
nuvarande bolagsordning samt val av ytterligare en medlem
skedde vid extrastämma den 30 april 2021. Vid dessa stämmor
var 6 aktieägare representerade vilket motsvarade 100 procent
av antalet aktier och röster i bolaget. Bolagets styrelseordförande närvarade vid stämmorna.
Extra stämmorna beslutade bland annat om:
• Val av styrelseledamöterna Anders Böös, Ulrika Hagdahl,
Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn samt Ingrid Åkesson
Bonde till ordförande i styrelsen
• Arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
• Val av Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB representerade
av Niklas Kullberg, till revisor för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma och att arvode till revisorn ska
utgå med belopp enligt godkänd räkning
• Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Nyemission av aktier samt nyemission av teckningsoptioner
• Uppdelning av aktier
• Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier
samt teckningsoptioner
• Principer för valberedning
VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av representanter för fyra av de
största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per utgången av tredje kvartalet av bolagets varje
räkenskapsår. Det är styrelsens ordförande som sammankallar
det första mötet för valberedningen, vilket ska ske inför
årsstämman 2022. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader dessförinnan.
Om en eller flera aktieägare som utsetts till ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att
tillhöra de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande
och den eller de aktieägare som tillkommer till de fyra till
röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till
de avgående ledamöterna. Dock ska inga marginella skillnader
i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare
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än tre månader innan årsstämma leda till några ändringar i
sammansättningen av valberedningen såvida inte särskilda
omständigheter föreligger. Ändringar i valberedningens
sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts
av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att
ledamoten inte är ledamot i styrelsen. Valberedningen ska
uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i koden.
Valberedningen ska vid årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsens
arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt
principer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska
i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valbe-

redningen ska därvid beakta att ledamöter allokerar tillräcklig
tid för uppdraget, har lämplighet och integritet samt, tillräcklig
erfarenhet och kompetens. Valberedningens värdering och
ställningstagande skall finnas tillgänglig i kallelsen till årsstämman. Instruktionen för valberedningens arbete och information
om möjligheten att lämna förslag till valberedningen finns på
bolagets webbplats.
STYRELSE
tbd30:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre
och högst tio styrelseledamöter. Styrelsen ska utses av
årsstämman och mandatperioden är ett år. Extra stämmorna
den 31 mars samt 30 april 2021 beslutade att styrelsen ska
bestå av Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist, Lars
Wedenborn samt Ingrid Åkesson Bonde som ordförande.

Oberoende i förhållande
till större aktieägare

Oberoende i
förhållande till bolaget

Medlem av
ersättningsutskott

Medlem av
revisionsutskott

Ingrid Bonde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ulrika Hagdahl

Ja

Ja

Ja

Ja

Lars Wedenborn

Ja

Ja

Ja

Ja

Anders Böös

Nej

Ja

Ja

Ja

Anders Lönnqvist

Nej

Nej

Nej

Nej

Mkr

Vid räkenskapsårets utgång bestod styrelsen av två kvinnor
och tre män. Tre av ledamöterna var oberoende i
förhållande till såväl bolagets större aktieägare (enligt definitionen i punkt 4.4 i Svensk kod för bolagsstyrning) och fyra av
ledamöterna i förhållande till bolaget. För mer information om
styrelseledamöterna se beskrivningen på bolagets hemsida.
Bolagets styrelse har antagit en policy om mångfald och
utvärdering av lämplighet som gäller för styrelsen. Målsättningen
är att styrelsen ska bestå av ledamöter med kompletterande
erfarenheter och kompetenser som tillsammans bidrar till ett
oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. I samband
med börsnoteringen genomfördes en heder och vandelsprövning av Baker McKenzie. För information om ersättning till
styrelsen, se not 7 i årsredovisningen.
STYRELSENS ARBETE
Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara aktieägarnas och
bolagets intressen. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation samt se till att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan
kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen fastställer bland annat bolagets strategi och affärsplan samt säkerställer god intern kontroll och riskhantering.
Styrelsen har även fastställt en skriftlig arbetsordning för
styrelsen jämte instruktion om interna rapporter till styrelsen.
STYRELSESAMMANTRÄDEN 2021
Sedan första extra stämman den 30 mars 2021 har sammanlagt
20 protokollförda styrelsesammanträden hållits. Samtliga

styrelseledamöter har närvarat vid dessa möten. VD och CFO
har deltagit på styrelsens sammanträden, och CFO har även
fungerat som styrelsens sekreterare.
Styrelsens arbete följer en årlig plan. Årsbokslut behandlades i
augusti 2021. På ordinarie styrelsemöten får styrelsen löpande
rapportering från bolagets ledning samt i relevanta fall från
styrelseutskott.
STYRELSENS UTSKOTT
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott för
beslutsärenden innan behandling och beslut sker i styrelsen.
Revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa
kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i
intern kontroll. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och
andra bedömningar i boksluten. Avseende ärenden hänförliga
till externrevision ska Revisionsutskottet, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa
och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för
att informera sig om revisionens inriktning och omfattning.
Revisionsutskottet ska vidare hålla sig informerade om
Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets externa
revisorer och ansvarar för deras oberoende och opartiskhet
samt för urvalsförfarandet vid val av revisor. Revisionsutskottet
ska sammanträda minst fem gånger per räkenskapsår.
Antalet ledamöter i Revisionsutskottet ska uppgå till minst två
ledamöter som årligen utses av styrelsen. Utskottets ledamöter
får inte vara anställda av bolaget. En av utskottets ledamöter
ska väljas till ordförande. Styrelsen beslutade den 16 april att
samtliga styrelsemedlemmar förutom Anders Lönnqvist såsom
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VD i bolaget tills vidare ingår i Revisionsutskottet, samt att utse
Ulrika Hagdahl till utskottets ordförande.
Utskottet har under 2021 haft 2 möten och samtliga ledamöter
har närvarat vid dessa möten.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet är ett beredande utskott vars huvudsakliga
uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor avseende
ersättningspolicy, ersättningar och andra anställningsvillkor för
ledningen. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera
program för rörliga ersättningar samt följa och utvärdera
tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som
årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur
och ersättningsnivåer. Ersättningsutskottet ska sammanträda
minst två gånger per räkenskapsår
Antalet ledamöter i Ersättningsutskottet ska vara minst två som
årligen utses av styrelsen. Ledamöterna ska vara oberoende
i förhållande till bolagets ledning. En av utskottets ledamöter
ska väljas till ordförande. Styrelsen beslutade den 16 april att
samtliga styrelsemedlemmar, förutom Anders Lönnqvist såsom
VD i bolaget, tills vidare ingår i utskottet, samt att utse Ingrid
Bonde till utskottets ordförande.
Utskottet har under 2021 ännu inte haft anledning att
sammanträda.
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Vid årsstämman den 31 mars 2021 valdes Ingrid Bonde till
styrelseordförande.
Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka
att styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt ansvar
för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt
samt följer verksamhetens utveckling. Styrelsens ordförande
kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt
ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att
valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.
Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka
åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet. Då
bolaget styrelse är nybildad har utvärdering ännu inte skett.
I styrelseordförandens uppgifter ingår särskilt att:
• I samråd med VD, bestämma vilka ärenden som ska tas
upp till behandling i styrelsen och förbereda agendan inför
sammanträden samt kalla till sammanträde då det behövs
• Organisera och leda styrelsens arbete samt bevaka att styrelsen handlägger de ärenden som ankommer på styrelsen
enligt lag, bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning
• Tillse att VD tillhandahåller tillräcklig information som grund
för beslut av styrelsen samt bevaka att styrelsens beslut blir
genomförda.
VD OCH LEDNING
Anders Lönnqvist är VD för bolaget sedan den 31 mars 2021
VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med
de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar

för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens
verksamhet enligt aktiebolagslagen. VD ansvarar för att
styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag
samt är föredragande och ansvarig för att presentera förslag
vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolaget. VD
håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om
bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.
VD:s arbete utvärderas fortlöpande av styrelsen.
I VD:s huvudsakliga uppgifter ingår bland annat att:
• Ansvara för finansiell rapportering genom att tillse att
bokföringen inom bolaget fullgörs i överensstämmelse med
lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande
sätt.
• Tillse att styrelsens beslut blir genomförda samt
kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen
av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och
ekonomiska ställning.
VIKTIGA RIKTLINJER
Bolaget har utöver de som tidigare angivits antagit ett
antal riktlinjer för att säkerställa god bolagsstyrning. Dessa
inkluderar, utan att vara uteslutande; etiska riktlinjer, riktlinjer
för krishantering, finansmanual, informationspolicy, informationssäkerhetspolicy, investeringspolicy, it-policy, policy för
närstående transaktioner samt riktlinjer för riskhantering.
REVISOR
Vid extrastämma 30 april 2021 valdes Öhrlings Price
WaterhouseCoopers AB representerade av Niklas Kullberg, till
revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och att
arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad
så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras
på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom
delårsrapporter och årsbokslut utformas i enlighet med lag,
tillämpliga redovisnings-standarder och övriga gällande krav.
Delårsrapporterna behandlas initialt av Revisionsutskottet
och beslutas sedan av styrelsen i sin helhet. VD ska se till att
bokföringen i bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och
att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
Bolaget har tagit fram ett internt ramverk för redovisning och
rapportering.
INTERNA RAPPORTER
Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa
kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna
kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten. Interna rapporter såsom bokslut för koncernen upprättas
och lämnas till styrelsen regelbundet.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har antagits
av extrastämma den 30 april 2021. För närmare information se
bolagets ersättningsrapport på bolagets hemsida.
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INTERNKONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING
Den interna styrnings- och kontrollprocessen är reglerad i lagar
och regler och det yttersta ansvaret ligger hos styrelsen.
Systemen för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell
rapportering är utformade för att uppnå rimlig säkerhet
avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen
och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i
överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar
och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.
Den interna kontrollprocessen i bolaget följer en definierad process
i tre steg; riskidentifiering, internkontroll, självutvärdering
och rapportering. Riskidentifieringen sker enligt kategorierna
strategiska risker, operationella risker, compliance-risker samt
finansiella risker. Respektive risk bedöms sedan efter dess
påverkan, sannolikhet samt effektiviteten i riskkontrollen.
Aktiviteter för internkontroll utformas därefter för att uppnå en
effektiv riskhantering. Organisationen utför därefter självutvärdering som sammanställs av CFO presenteras årligen till
Revisionsutskottet och styrelsen.
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REVISORS YTTRANDE OM
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagstämman i tbd30 AB (publ), org.nr 559309-8790
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år tbd30 AB (publ), räkenskapsåret 29 mars 2021 till 31 juli
2021. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår
revision.
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Granskningen har utförts i enlighet med RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det
innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden.
UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Den är förenlig med årsredovisningen samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 augusti 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anders Lönnqvist, VD
+46 (0) 705 66 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se
Caesar Gezelius, CFO
+46 (0) 708 33 31 36
caesar.gezelius@tbd30.se

